Weidevogels van Agrarisch collectief
Rijn en Gouwe Wiericke 2020
Is de achteruitgang gestopt?
Voor het tweede jaar achtereen zien we in gebieden van
agrarisch collectief Rijn en Gouwe Wiericke
een toename van het aantal gruttoterritoria
(10% in 2020 t.o.v. 2017 en 25% in 2019 t.o.v. 2016).
Ook andere soorten kennen in 2020 een toename
in het gebied, in tegenstelling tot landelijke trends.
Deze korte rapportage gaat in op
deze positieve ontwikkeling.

DNatuur rapport 200101
Duijvenboden Natuur, november 2020
Tekst en foto’s; Arjan van Duijvenboden
in opdracht van Vereniging voor Agrarisch Natuur
en Landschapsbeheer Rijn en Gouwe Wiericke
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De Mozaïekscan 2020
Sinds 2016 voert DNatuur in 1/3 van het gebied van agrarisch collectief Rijn en Gouwe Wiericke (RGW)
jaarlijks een mozaïekscan uit. Deze weidevogelinvenatisaties zijn bedoeld om de agrariers te helpen bij het
efficiënt vormen van een weidevogelvriendelijk beheermozaïek: de combinatie van verschillend bewerkte
percelen waar weidevogels een goed leefgebied vinden. In 2020 lijkt het -in tegenstelling tot landelijke cijfersgoed te gaan met de weidevogels van RGW.
volgt ronde R2 waarbij veel reguliere graslanden al
zijn gemaaid en het effect van weidevogelcontracten
zichtbaar is.
De Mozaïekscan is in feite een intensief uitgevoerde
ronde 2 en 4 van BMP-W (gangbare inventarisatiemethode, ontwikkeld door Sovon). Intensief, omdat -in
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Voor de veldnotatie en eerste gegevensverwerking
is gebruik gemaakt van Boerenlandvogelmonitor.nl.
Resultaat van het veldonderzoek bestaat uit aantallen
vogels, gedrag en geografische data (‘stippen’), die
door DNatuur met QGis verwerkt worden tot kaarten en
grafieken.
Deze rapportage betreft een deelrapportage; in 2021
worden alle gebieden uit het werkgebied van RGW
vergeleken met elkaar en eerdere monitoring.

Waarom een Mozaïekscan

De jaarlijkse monitoring door middel van een
Mozaïekscan dient een aantal doelen:
- last minute beheeraanpassingen: tijdens de telling
worden de 4 gebiedscoordinatoren dagelijks op de
hoogte gehouden van de weidevogelsituatie in ‘hun’
polders. Vaak leidt dit tot maatwerk binnen een
gebied, zoals het later maaien dan gepland, of het
realiseren van een greppelplasdras.
- jaarlijks inzicht in de weidevogels en beheer: hoe
zijn beheeraanpassingen dit jaar uitgepakt voor de
vogels, wat valt op in een polder? Dit gebeurt vooral
in een gezamenlijke sessie met gebiedscoördinatoren
aan het einde van het broedseizoen, waarin de
gemonitoorde polders worden besproken.
- meerjarige trends in het gebied: het doel van
weidevogelbeheer is het behouden of doen toenemen
van de weidevogelstand. Door jaarresultaten met
elkaar te vergelijken wordt duidelijk of dit lukt.

Afbeelding 1: Het werkgebied van collectief Rijn en Gouwe Wiericke, de oranje vlakken tussen Alphen, Woerden en Gouda. In de rood
omrande gebieden is in 2020 gemonitoord.

Anders gezegd: heeft het ingezette beheerbudget
voldoende effect?
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Het telgebied van 2020 is gelijk aan dat van 2017 (afb.
1). Tellers zijn Marleen van der Lee, Rienk Geene
(delen Zuideinderpolder) en Arjan van Duijvenboden.
De Mozaïekscan bestaat uit twee monitoringronden:
eind april wordt een ronde R1 uitgevoerd waarin vooral
territoria op ongemaaid gras te zien zijn, eind mei

tegenstelling tot BMP-W- de percelen worden betreden
en ook alarmerende gruttogezinnen worden geteld.
De inventarisatietechniek en gedragsinterpretatie van
vogels door de verschillende tellers wordt meermalen
per seizoen gesynchroniseerd door samen het veld in te
gaan.
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Beheermozaïek

In afb. 2 is te zien dat in de loop der jaren de
oppervlakte beheer is toegenomen. Zo ook als we
2020 vergelijken met 2017 (het vorige vergelijkbare
teljaar), er is sprake van een toename van 16 % in
totaal beheerareaal, en zelfs 36% toename in ‘zwaar
beheer’ (beheerpakketten zoals een rustperiode in
voorjaar, plasdras, kruidenrijk gras). Dat betekent
niet dat er nu meer vogels gevonden zijn simpelweg
omdat er meer beheergebied is: de tellingen vinden
per polder plaats, los van het daarin gevoerde beheer.
Het is natuurlijk wel aannemelijk (en te hopen) dat
meer weidevogelbeheer in een polder zorgt voor meer
overlevende en terugkerende weidevogels.
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Afbeelding 2: totaaloverzicht van afgesloten beheerpakketten
binnen RGW. In de loop der jaren is zowel het totale beheer
oppervlak als het percentage zwaar beheer toegenomen.
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Resultaten van 2020 en 2017
Als de oudervogels uiteindelijk sterven verdwijnt dan
opeens ook de grutto uit een polder.

2020 was landelijk (weer) een moeilijk jaar voor
weidevogels. Er was een langdurige droge periode,
maar ook werd in bijvoorbeeld Friesland gesignaleerd
dat de predatie hoog was door een succesvol 2019 voor
predatoren. De reden hiervoor: door een zachte winter
2018-’19 en droog voorjaar waren er in 2019 grote
hoeveelheden muizen (bron: Sovon), het stapelvoedsel
(meest gegeten voedsel) van veel Nederlandse
roofdieren. Als er in 2020 minder muizen geweest zijn,
‘storten’ veel roofdieren zich dan op wat er beschikbaar
is, zoals weidevogels in het voorjaar. Wat de reden ook
is, landelijk lijken de berichten 2020 als een
slecht weidevogeljaar te betitelen.

Het is zaak om zowel kievit als grutto in grote aantallen
te behouden met goed weidevogelbeheer.
De flinke afname van de tureluur is waarschijnlijk een
gevolg van het droge voorjaar, en hopelijk eenmalig.
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Het is de vraag of in het werkgebied van RGW ook sprake
is van een rampzalig weidevogeljaar. Dit lijkt niet het
geval als we naar de monitoringgegevens kijken (afb. 3).
Een algemene stijging van territoria van de bekendste
15 soorten met bijna 17%, grutto en kievit met 14% en
11% toegenomen ten opzichte van 2017. Overigens nam
de grutto ook in 2019 (tov 2016) toe, toen zelfs met 25%
(Kievit nam in 2019 helaas wel af met 35%).
De stijging van het aantal gruttoterritoria is opvallend,
omdat de grutto een erg plaatsvaste vogel is. De extra
grutto’s komen waarschijnlijk niet van ver, maar uit
omliggende polders (buiten werkgebied RGW), natuurgebieden of zijn jonge grutto’s die in het gebied blijven.
Toch moet om de grutto te behouden ook de kievit in
het gebied weer jaarlijks toenemen. Nog geen tien jaar
geleden was het heel normaal om minimaal twee keer
zoveel kieviten te zien als grutto’s. Inmiddels zijn voor
het hele gebied de getallen min of meer gelijk, maar er
zijn ook polders waar veel meer grutto’s als kieviten
leven. Mogelijk nam de kievit in 2020 toe door de
late grasgroei.

Afbeelding 3: Vergelijking van aantal territoria in het monitoringgebied dat in 2017 en 2020 is geteld, met daarachter de
procentuele toe- of afname. Het totaalpercentage is de verhouding
tussen alle territoria van 2017 en 2020, dus niet een ongewogen
gemiddelde van de percentages er boven.

Er is reden tot zorg over deze verandering in
verhouding tussen grutto en kievit. Kieviten zijn
namelijk heel waakse vogels, die allerlei roofdieren
zien en wegjagen. De grutto vertoont dit gedrag iets
minder sterk en heeft de aanvalskracht van de kievit
nodig. Echter, als door te intensief agrarisch gebruik
het gras (of maisland) niet meer geschikt is voor de
kievit, verdwijnt deze al snel naar betere gebieden.
De grutto is echter plaatstrouw en heeft een voorkeur
voor iets minder kaal land. Waar de variatie in land
verdwijnt door meer mest, betere ontwatering en hogere
grasproductie, zal de kievit verdwijnen. De grutto blijft
nog een aantal jaren achter maar kan niet op tegen
de predatoren en brengt niet voldoende jongen groot.

Soorten als veldleeuwerik, gele kwikstaart en graspieper broeden nauwelijks nog in het werkgebied van
RGW. Dat is jammer en een teken dat er maar weinig
‘ruige’ weilandjes meer zijn. Ook die voegen veel toe
aan een weidevogel mozaïek.
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Territoria

De aantalstoename van de eendensoorten is mooi,
waarbij het gelijkblijven van de aantallen slobeenden
een goed teken is dat de percelen die een late
maaidatum hebben vaak op de goede plaats liggen.
De slobeend broedt namelijk laat en midden in het
perceel. Dat deze soort ondanks veel inspanningen
gemakkelijk ten prooi valt aan de maaimachine, blijkt
uit het incident dat een (erg weidevogelvriendelijke)
boer eind mei meldde in een middag twee slobeenden
te hebben geraakt met de maaibalk. De slobeend is een
late broeder en is in het gras erg moeilijk te vinden door
het onopvallende gedrag van de vogels.
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Bruto territoriaal succes (BTS) grutto

De BTS getallen van 2017 en 2020 verschillen
aanzienlijk. Zo zeer, dat het de vraag is of het BTSpercentage.wel echt bruikbaar of vergelijkbaar is. Pas in
2021, als alle gebieden van RGW een tweede maal zijn
geteld, wordt de BTS interessanter om te bekijken. Dan
is er namelijk een beter overzicht van migratie tussen
de verschillende polders, waarvan nu een deel nog niet
is gemonitoord. Het gemiddelde BTS getal van 72 % in
2017 en 64% in 2020 is wel hoopgevend.

De BTS (afb. 4) is de verhouding tussen het aantal
gruttoterritoria en het aantal grutto's dat jongen had
in een gebied. De uitkomst is altijd een percentage,
waarbij een BTS van 65% wordt gezien als voldoende
reproductie bij grutto. De methode heeft een aantal
nadelen, waaronder de gevoeligheid voor het moment
van monitoren, het feit dat grutto's met jongen naar
andere polders kunnen wandelen en de onzekerheid of
65% wel voldoende reproductie geeft.
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Afbeelding 4: Bruto Territoriaal Succes van grutto in 2017
en 2020 en het gemiddelde van alle percentages (ongewogen).
Een BTS van 0-49 wordt gezien als onvoldoende (rood),
een BTS van 50-64% als mogelijk voldoende, een BTS van >65%
als voldoende tot goed (groen). In het geval van een BTS van
>100% is er zeker sprake van immigratie vanuit omliggende
polders.
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Toch kan BTS worden gebruikt als indicatie voor de
geschiktheid van een polder voor grutto, gedurende
het broedseizoen. Een lage BTS (rood in afbeelding
4) geeft aan dat jonge grutto's in mei weggetrokken of
gesneuveld zijn. Een redelijke BTS geeft aan dat de
polder mogelijk voldoet voor grutto, een goede BTS
van 65% tot meer dan 100% geeft aan dat een polder
erg geschikt is voor grutto's met jongen en dat er naast
de 'eigen' grutto's vaak ook gezinnen uit andere polders
naar toe komen.
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Vogels op de kaart
De toename in aantallen vogels ten opzichte van 2017
wordt in de kaarten wat gespecificeerd. Door de kaarten
(afb. 5, volgende pagina) met elkaar te vergelijken zijn
een aantal zaken te zien:

Dichtheidsgetallen
(aantal weidevogelterritoria/100Ha)

- Door de plaats en intensiteit van de rode hotspots met
de groene hotspots te vergelijken, wordt duidelijk of
de vogels zich zowel in april als in mei in het zelfde
deel van de polder thuis voelen. Is dit niet het geval,
dan betekent dat dat er nesten gesneuveld zijn en dat
oudervogels met jongen op pad zijn gegaan door de
polder, wat hogere verliezen betekent. De oorzaak is
vaak het in de loop van het broedseizoen uitgevoerde
agrarische werkzaamheden zoals maaien (of de
hoeveelheid daarvan) in de polder of het te hoog/
zwaar worden het gewas.
- Op een aantal plaatsen is (vooral bij de groene
hotspotkaarten, R2) aan de donkere kleurvlek te
zien dat er een sterke concentratie is van vogels. De
oorzaak hiervan ligt meestal in de aanwezigheid van
een tijdelijk plas-dras. Over het algemeen zorgt ook
predatie er voor dat vogels dichter bij elkaar gaan
broeden. Beiden zijn te te zien bij vergelijking van
dezelfde telronde in verschillende jaren, bv de twee
'groene' hotspotkaarten.
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- De dichtheid per 100 Ha van alle vogels in een polder
op het moment van tellen (N/100Ha). Op deze manier
zijn alle polders met elkaar te vergelijken, hoe meer
vogels hoe beter de polder scoort' op het gebied van
weidevogels.
- Met behulp van de dichtheden is ook te zien of een
polder sinds 2017 meer of minder weidevogels bevat.
In sommige polders is sprake van een flinke toe- of
afname.
- Tot slot is met behulp van de dichtheidsgetallen te
zien of een polder zowel in april (R1) als in mei (R2)
geschikt is voor weidevogels. Zo keldert de dichtheid
in sommige polders in mei, een teken dat het beheer
niet geschikt is voor vogels met jongen. Andersom
zijn er ook polders waar de dichtheid in mei hoger is
dan in april: deze polders zijn zo geschikt voor jonge
weidevogels dat dieren er uit omliggende gebieden
naartoe trekken.

Hotspots
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Afbeelding 5: Dichtheden van alle weidevogelterritoria per 100Ha eind april (R1) en eind mei (R2) in 2017 en 2020. Daarnaast zijn voor R1 en R2 ook heatmaps weergegeven
die de ligging van de weidevogelkernen aangeeft tijdens R1 en R2 in 2017 en 2020.
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Hoe verder?

In het werkgebied van RGW lijkt geen sprake te zijn
van ernstige afname van het aantal weidevogels. In
tegendeel, de meeste soorten nemen toe in aantal en
in 12 van de 13 gemonitoorde polders zijn in april
2020 meer territoria als in 2017 gezien. Dat kan twee
redenen hebben: tussen 2017 en 2020 zijn de aantallen
volwassen en terugkerende jongen zo groot dat een
toename plaatsvindt, of de polders trekken door goed
weidevogelbeheer vogels uit de regio aan. Beide
getuigen van een goed weidevogelbeheer. De 649
Ha 'zwaar beheer' (rustperiode in voorjaar, plas-dras,
kruidenrijk grasland en dergelijke) lijkt voor de 240
gruttoterritoria ruim voldoende, als het ook werkelijk
goed kuikenland op de juiste plaats oplevert. De norm
per gruttoterritorium is 1,4 Ha. Veldwaarnemingen
en de hotspotkaarten laten zien dat door de boeren
en gebiedscoordinatoren het zwaar beheer doorgaans
wordt geconcentreerd in en rond de hotspots. Ook de
gemiddelde BTS voor grutto van 63% voor 2020 is
hoopgevend.

RGW is op de goede weg en heeft polders waar door
betrokken boeren, gebiedscoordinatoren en vrijwilligers
hele goede resultaten worden behaald. In een aantal
gevallen zijn de aantallen weidevogels dan ook hoger
dan in menig reservaat.

Toch zien we in afbeelding 5 dat in sommige polders
het aantal territoria in mei meer dan gehalveerd is ten
opzichte van een maand eerder. Dit is duidelijk het
gevolg van te vroeg maaien op een groot oppervlak.
Ook zien we in een aantal polders een lage BTS, een
indicatie dat de polder gedurende het broedseizoen
minder geschikt wordt voor grutto's. In deze polders
zou nog een en ander verbeterd kunnen worden op het
gebied van beheer ten behoeve van weidevogels.

Bijlage: Groot formaat hotspotkaarten en telvakken
2017 en 2020 zoals in afbeelding 5 weergegeven.

Om de weidevogelstand stabiel te houden en wellicht
weer te laten toenemen moet goed worden gekeken naar
genoeg variatie in de loop van het weidevogelseizoen.
Naast goed polderoverleg met de daaruit volgende
maatwerkpakketten zoals verlate maaidata zijn
voorbeweiding, greppelplasdras, extensieve beweiding
in voldoende mate nodig in en om een weidevogel
hotspot. Er moet een echt mozaïek ontstaan, waar
gedurende het hele broedseizoen (dus van maart tot
juli!) voor alle broedvogels geschikt leefgebied is. De
vogels kunnen namelijk niet zonder elkaar. En niet
zonder boeren.
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Conclusie voor 2020
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